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Disgrifiad o'r gwasanaeth 

Mae Meithrinfa Medra wedi ei chofrestru i ofalu am hyd at 60 o blant a babis rhwng 

deuddeg wythnos oes a phedair oed.  Y persona cyfrifol ar gyfer y gwasaneth ydyw 

Gwenllian Lansdown- Davies a Leanne Marsh, ar person â gofal ydyw Delyth Lowri 

Owen. Mae’r feithrinfa wedi ei lleoli yng nghanolfan deulu y mudiad meithrin yn 

Llangefni, ac mae ar agor rhwng 07:30 hyd at 18:00 o ddydd Llun i Ddydd Gwener ar 

hyd y flwyddyn; oni bai am ddyddiau gwyl y banc, a dau ddiwrnod ar gyfer 

hyfforddiant staff.  Mae’r gwasanaeth yn gweithredu drwy’r Gymraeg, gyda plant yn 

derbyn cymorth yn iaith eu cartref os nad ydynt yn gyfarwydd a’r iaith.  Mae’r 

gwasanaeth yn gweithredu ‘Cynnig Gweithredol’ o’r iaith Gymraeg.   

 

Crynodeb o'n canfyddiadau 

 

1. Asesiad cyffredinol 

Mae’r plant sy’n mynychu Meithrinfa Medra yn fodlon ac yn ddedwydd.  Maent yn 

gyfarwydd iawn â’r staff sydd yn gofalu amdanynt ac meant yn mwynhau chwarae 

gyda’u ffrindiau.  Mae staff yn cynllunio gweithgareddau ar gyfer diddanu’r plant, ac 

mae ganddynt ymwybyddiaeth o’u diddordebau.  Mae’r amygylchedd yn gyfforddus 

ac wedi ei gynllunio yn arbennig ar gyfer diwallu anghenion plant.  Mae arweinwyr ar 

gael yn rheoliadd ac mae rhieni’n gwerthfawrogi’r gwasanaeth mae eu plant yn eu 

dderbyn.  

2. Gwelliannau 

Ers yr arolwg ddiwethaf mae arweniwyr wedi datblygu ardal chwarae ychwanegol ar 

gyfer y plant hŷn. Mae hyn er mwyn cynnig profiadau ychwenegol i’r plant, ac i’w 

hybu i ddatblygu sgiliau i’w cynorthwyo pryd y byddent yn cychwyn ysgol llawn 

amser.  

 

3. Gofynion ac argymhellion  

Gwnaethpwyd nifer o argymhellion yn ymwneud â hybu annibyniaeth plant, cofondi 

cyrhaeddiadau plant, sicrhau diogelwch plant ac arweiniaeth y gwsanaeth.  
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1. Lles 

Crynodeb 

Mae’r plant yn hapus a dedwydd ym Meithrinfa Medra.  Maent yn gyfarwydd â’r 

strwythr a’r pobl o’u cwmpas.  Mae eu hanghenion yn cael eu hadnabod a’u diwallu 

ac meant yn brysur drwy gydol y dydd yn chwarae gyda’u ffrindiau.  

 

Ein canfyddiadau 

1.1 I ba raddau y mae gan y plant lais? 

Mae plant yn cael y cyfle i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain ac ar y cyfan 

mae’r cyfraniadau mae plant yn eu gwneud yn cael eu gwerthfawrogi.  

Cafodd plant gyfleoedd i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain, er enghraifft 

roeddent yn cael dewis gyda pa offer roeddent eisiau chwarae oddi fewn eu 

hystafell.  Yn ystod tasgau grŵp gwelsom y plant yn derbyn anogaeth a chefnogaeth 

i gymryd rhan.  Gydag ychydig o hwb gan y staff roeddent yn ymuno yn y canu.  Ond 

gwelsom ychydig o dystiolaeth ble roedd ymdrechion plant i gyfathrebu yn cael eu 

hanwybyddu wrth i staff flaenoriaethu cwblhau tasgau glanhau.  Er enghraifft, bu i un 

plentyn godi oddi wrth y bwrdd i glirio ei blat bwyd, ond yn hytrach nac ei longyfarch 

a’i ddiolch, anfonodd staff ef yn ôl i eistedd.   

Ar y cyfan mae plant yn cyfathrebu ac yn fodlon cyfrannu tuag at yr hyn sydd yn 

mynd ymlaen, ond mae adegau pryd nid ydyw eu ymgeision i gyfathrebu yn cael eu 

blaenoriaethu.  

  

1.2 I ba raddau mae'r plant yn teimlo'n ddiogel ac yn hapus, a'u bod yn cael 

eu gwerthfawrogi? 

Mae plant wedi ymgynefino ac yn ymdopi a bod ar wahân i’w rhieni.  Meant yn 

gyfarwydd ar hyn sydd yn ddisgwyliedig ohonynt ac yn derbyn cefnogaeth briodol. 

Roedd y plant yn fodlon i adael eu rhieni pan yn cyrraedd yn y bore. Roeddent yn 

amlwg yn gyfarwydd gyda’r drefn ac yn gwybod i gadw eu cotiau cyn mynd i’w 

hystafelloedd penodol, ble roedd staff yn barod i’w croesawu.  Gwelsom fabis oedd 

ond newydd gychwyn wedi setlo’n dda ac yn barod i dderbyn sylw gan y staff oedd 

yn gofalu amdanynt.  Dywedodd y plant hŷn wrthym eu bod yn mwynhau eu hamser 

yn Meithrinfa Medra. 

Mae plant yn fodlon ac yn mynegi mwynhad. Meant yn gyfarwydd ar drefn dyddiol ac 

mae hyn yn rhoi teimlad o sicrwydd iddynt.  
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1.3 Pa mor dda mae'r plant yn rhyngweithio? 

Mae’r plant yn dechrau dod i ddysgu sut i gymryd rhan yn y gweithgareddau, ac i 

ddisgwyl am eu tro a rhannu.  

Roedd y plant yn cael nifer o gyfleodd i ddatblygu eu sgiliau rhyngweithio. Er 

enghraifft, gwelsom y plant i gyd yn cymryd rhan mewn amser cylch, gyda staff yn 

arwain gweithgaredd oedd yn annog y plant i gyd i gyfrannu. Gwelsom y plant hŷn yn 

cwblhau gwethgaredd er mwyn datblygu eu sgiliau adnabod rhifiau.  Roedd rhai mwy 

awyddus nag eraill i gymryd rhan ond gyda chefnogaeth ac arweiniad cafodd pawb 

gyfle.   

Mae plant yn cynnal eu diddordeb mewn gweithgaredd ac yn dechrau dod i 

gydweithio â’u cyfoedion ac oedolion.  

 

1.4 I ba raddau mae'r plant yn mwynhau eu chwarae a’u dysgu? 

Mae’r plant yn bennaf yn cymryd rhan mewn chwarae rhydd, gydag ambell gyfle i 

gymryd rhan mewn gweithgaredd wedi ei arwain gan staff. 

Gwelsom fod yr amser cylch wedi ei arwain gan staff yn rhoi strwythur i’r diwrnod ac 

roedd plant yn gyfarwydd â’r drefn arferol yma.  Gwelsom hefyd y plant yn cael cyfle 

i wrando ar stori, ac ambell gyfle i ganu, ond roedd rhaid i staff eu hannog fwy nag 

unwaith i ymuno yn y canu.  Chwarae rhydd oedd yn llewni amser y plant yn bennaf. 

Roeddent yn dilyn eu diddordeb ac yn chwarae yn y gwahanol ardaloedd oedd ar 

gael iddynt.  Mwynhaodd y babis weithgareddau gwahanol yn defnyddio paent, ac ar 

yr ail ddiwrnod gwelwyd y plant yn mwnhau chwarae gyda ‘past shafio’, dŵr a 

thywod.  Roedd tystiolaeth helaeth ar gael yn dangos fod plant yn cael nifer o 

gylfeodd i gwblhau gwaith crefft.   

Mae’r plant yn gallu archwilio eu hamgylchedd yn rhydd ac yn ddiogel, gyda 

cyfnodau estynedig o chwarae yn annibynol. 

 

1.5 Pa mor dda mae'r plant yn datblygu, dysgu a dod yn annibynnol?  

Mae plant yn ymwybodol eu bod yn gallu dilyn eu diddordebau personol gyda 

cyfleodd i gwblhau rhai tasgau eu hunain.  

Roedd y plant yn hyderus ac awyddus i chwarae ac eraill ac yn brysur yn cymryd 

rhan yn yr hyn oedd yn digwydd o’u cwmpas.  Yn ystod amser tacluso roedd y plant 

yn cwblhau yr hyn oedd yn ddisgwyliedig ohonynt, ac yn derbyn canmoliaeth am 

wneud hynny.  Roeddent yn derbyn cefnogaeth i ddilyn eu ddiddordeb a gwneud 

penderfyniadau drostynt eu hunain.  Er enghraifft, gweslom y plant yn gofyn am gael 

papur a phensil i wneud lluniau, ac wedi i un plentyn ofyn ymunodd mwy yn y 

weithgaredd. Cafwyd nifer o gyfleon i fynd allan i chwarae ac roedd y plant oedd yn 

gallu yn cael ei hannog i wisgo eu hunain.  Gan fod y plant yn frwdfrydig, byddent yn 
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elwa o gyfleodd ychwangegol i gwbhlau tasgau drostynt eu hunain.  Methwyd 

cyfleon i annog y plant i helpu yn ystod amser byrbryd ac amser cinio. Roedd y staff 

yn cwblhau yr holl dasgau ar ran y plant.  Gellir ystyried cyflwyno ‘helpwr y dydd’, ac 

rhoi cyfle i blant helpu gyda tasgau oedolion.  Byddai hyn yn hybu hunan hyder a 

chreu ymdeimlad o falchder. 

Mae’r plant yn cael cyfleodd rhesymol i gwblhau tasgau drost eu hunain ac meant yn 

hyderus i ofyn am yr hyn meant ei eisiau. 
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2.  Gofal a Datblygiad 

Crynodeb 

Mae gan y staff ddealltwriaeth o’u cyfrifoldebau i gadw plant yn saff ond nid ydynt 

bob amser yn sicrhau eu bod yn gweithredu yn unol a pholisiau a gweithdrefnau’r  

gwasanaeth.  Maent yn ymateb i blant yn briodol ac yn cynllunio gweithgareddau i’w 

diddanu.  

 

Ein canfyddiadau 

2.1 Pa mor dda mae'r ymarferwyr yn cadw'r plant yn ddiogel ac yn iach? 

Ar lafar mae gan staff ddealltwriaeth o’u dyletswyddau yn unol a chadw plant yn saff 

ond nid ydynt bob amser yn dilyn gweithdrefnau’r  gwasanaeth.  

Mae bron pob aelod o staff wedi mynychu hyfforddiant cymorth cyntaf ac mae’r 

arweinwyr yn cadw cofnod o pryd mae angen adnewyddu’r hyfforddiant hwn.  Mae 

hyn yn galluogi staff i fod yn gyfarwydd ar hyn y byddai angen ei wneud er mwyn 

gofalu am blentyn petai argyfwng.  Gwelsom dystiolaeth fod staff a plant yn cwblhau 

ymarferion tân yn rheolaidd, ac o’r cofnodion a welwyd mae staff yn gyfarwydd ar 

hyn sydd yn ddisgwyliedig ohonynt er mwyn sicrhau eu bod yn meddu ar sgiliau i 

gynorthwyo’r  plant i adael yr adeilad yn ddiogel. 

Mae’r staff yn sicrhau fod plant yn treulio digonedd o amser allan yn yr awyr iach.  

Bu i’r babis ieuengaf gael y cyfle i fynd am dro, a gwelsom y staff yn dilyn y drefn 

oedd wedi ei chofnodi yn yr asesiad ar risg ar gyfer mynd a plant allan o’r feithrinfa.   

Mae’r gogyddes yn darparu prydau iach a maethlon ac yn ddiweddar bu iddi drafod y 

fwydlen a gynhigir gyda staff y cynllun ‘boliau bach’.  Mae’r staff hefyd yn hyrwyddo y 

‘cynllun gwen’ gan gefnogi’r  plant i frwsio eu dannedd yn dilyn prydau bwyd. Ni 

dderbyniodd y plant hŷn lawer o arweiniad gan staff, a byddai anogaeth pellach a 

gwneud y weithgaredd yn fwy o hwyl i’r plant yn ennyn eu diddordeb a chreu mwy o 

frwdfrydedd ymysg y plant.  Roedd staff yn annog a chefnogi plant i olchi eu dwylo 

cyn bwyta ac roeddent hefyd yn dilyn y broses er mwyn lleihau y risg o ledaenu haint  

pan yn newid clytiau. 

Edrychom ar sut mae staff yn recordio damweiniau a digwyddiadau, a gwelsom fod 

nifer o’r rhain yn anghyflawn.  Mae’n ofynnol bod y ffurflenni yma yn cael eu cwblhau 

yn llawn gyda cofnod bod y wybodaeth wedi ei rannu gyda rhieni.  

Roedd ffurflenni meddyginiaeth hefyd yn anghyflawn.  Gwelsom fod nifer ohonynt 

gyda gwybodaeth ar goll, ffurflenni heb ei harwyddo a dim cofnod clir o’r rhesymau 

pam fod staff yn rhoi’r feddyginiaeth i’r plant.  Fe drafodwyd hyn gyda’r rheolwr ac 

argymell ei fod yn gweithredu proses ar unwaith i sicrhau fod staff yn ymwybodol o’r 
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hyn sydd wedi ei gynnwys yn y polisi ac eu bod yn deall yn llawn eu dyletswyddau er 

mwyn sicrhau diogelwch plant.   

Nid yw’r staff pob amser yn gweithredu’r polisïau a’r gweithdrefnau ar gyfer y 

gwasanaeth a ddarperir.  

 

2.2 Pa mor dda mae'r ymarferwyr yn rheoli rhyngweithio? 

Mae’r staff rhan amlaf yn gweithredu drwy flaenoriaethu anghenion plant, ond 

gwelsom rhai enghreifftiau pryd roedd dyletswyddau eraill yn cymryd eu sylw.  

Gwelsom fod y staff yn adnabod y plant yn dda ac roedd y plant yn gyfforddus yn eu 

cwmni.  Roedd staff yn awyddus i sicrhau fod y plant yn hapus a dedwydd a bu 

iddynt drafod gyda ni sut maent yn ceisio sicrhau fod plant yn setlo yn eu 

hamgylchedd newydd.  Er enghraifft, mae staff ystafell y babis yn cefnogi’r babis i 

ddod yn gyfarwydd ar holl staff drwy gyflwyno pawb iddynt yn eu tro. Mae’r staff yn 

deg gyda’r plant ac yn esbonio iddynt beth sydd yn mynd ymlaen, ond gwelsom ar 

adegau fod dyletswyddau eraill, megis tacluso, yn cael eu blaenoriaethu.  Roedd hyn 

fwyaf amlwg yn ystod amser cinio ar y diwrnod cyntaf.  Roedd bwydo’r  plant yn 

broses, yn hytrach na chyfle i bawb gymdeithasu â’i gilydd.  Roedd staff yn ymwneud 

â thasgau twtio a chlirio yn hytrach na eistedd gyda’r plant a mwynhau eu cwmni.  

Fwy nag unwaith clywsom staff yn gofyn i blant ‘wyt ti wedi gorffen?’ Gwelsom staff 

yn glanhau’r  byrddau o amgylch plant oedd dal i fwyta.  Roedd amser cinio ar yr ail 

ddiwrnod yn fwy pleserus gyda gwelliannau amlwg a’r staff yn rhoi eu hamser i 

eistedd a sgwrsio gyda’r plant.  

Mae staff yn deall anghenion plant ond ar adegau yn eu rhuthro.  

 

2.3 Pa mor dda mae'r ymarferwyr yn hybu chwarae, dysgu a datblygiad y plant, 

ac  yn bodloni eu hanghenion unigol? 

Mae’r staff yn rhoi ar waith weithgareddau wedi eu cynllunio ac yn sicrhau fod plant 

yn brysur.  

Gwelsom mai arweinwyr pob ystafell oedd yn gyfrifol am ddatblygu cynlluniau o 

weithgareddau yn unol â’r thema.  Gwelsom staff yn arwain gweithgareddau gyda’r 

plant ac yn eu cefnogi i ddatblygu sgiliau rhifau a dod i adnabod siapiau.   Roedd 

nifer o’r gweithgareddau yma yn cynnwys nifer uchel o blant ac awgrymir y dylid 

cysidro cynnal gweithgareddau ffocws gyda grwpiau llai. Yn ystod un gweithgaredd 

roedd nifer o blant wedi colli diddordeb erbyn iddynt hwy gael eu tro i rannu pa siâp 

oedd ganddynt a pa liw ydoedd.  

Er fod themâu ar gyfer pob ystafell, nid oedd hyn bob amser yn amlwg yng 

ngweithgareddau’r plant.  Dylid cysidro ymblethu’r themâu drwy’r gweithgareddau 
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sydd ar gael i’r plant. Byddai hyn yn gwneud y themâu a dysgu y plant yn fwy 

ystyrlon a diddorol iddynt.  

Mae gan y gwasanaeth system weithiwr allweddol ac mae’r wybodaeth yma wedi ei 

arddangos yn glir ymhob ystafell.  Mae’r gweithwyr allweddol yn gyfrifol am gasglu 

tystiolaeth o’r gwaith mae plant wedi eu cwblhau ac hefyd casglu lluniau ar gyfer 

llyfrau trysor y plant.  Ar hyn o bryd nid yw staff yn rhoi ar waith cynllun pendant ar 

gyfer dilyn cynnydd plant a defnyddio’r wybodaeth yma ar gyfer cynllunio ar gyfer y 

camau nesaf yn eu chware a’u dysgu. Rhannodd staff eu bod yn ei chael hi yn 

anodd weithiau i gwblhau’r tasgau sy’n ofynnol a trafodwyd hyn gyda rheolwyr.  

Mae staff yn cynllunio gweithgareddau yn dilyn thema ond nid ydynt yn casglu 

gwybodaeth ynglŷn a cyrhaeddiad plant.  
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3. Yr amgylchedd 

Crynodeb 

Mae arweinwyr yn darparu amgylchedd gyfforddus a braf ble mae risgiau wedi eu 

rheoli.  Mae’r adnoddau yn cynnig profidau gwahanol ac meant o ansawdd da.  

 

Ein canfyddiadau 

3.1 Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau diogelwch yr amgylchedd? 

Mae’r arweinwyr yn ymdrechu i sicrhau fod plant yn derbyn gofal mewn amgylchedd 

ddiogel a glân. 

Gwelsom fod staff yn goruchwilio plant mewn modd derbyniol a saff.  Mae’r 

gwasanaeth wedi ei leoli mewn adeilad sy’n cael ei rannu gyda gwasanaethau eraill.  

Mae derbynydd wedi ei lleoli yn y brif fynedfa ar gyfer croesawy ymwelwyr i’r adeilad 

ac mae drws y gwasaeneth ei hun wedi ei gloi drwy’r adeg.   Mae cloch ar gyfer pob 

ystafell wedi eu lleoli wrth y brif fynedfa ac mae’n rhaid i unrhyw ymwelydd neu riant 

gael eu gadael i fewn gan staff.  Gwelsom hefyd fod cofnod o ymwelwyr yn cael ei 

gadw.  Roedd yr arweinwyr yn cymryd prif gyfrifoldeb dros gwblhau asesiadau risg ar 

gyfer yr adeilad yn ei gyfanrwydd, ond nid oedd rhain wedi eu diweddaru ers 2016. 

Awgrymir y dylid adolygu ac adnewyddu rhain yn flynyddol.  Nid oedd chwaith 

proses glir ar gyfer sicrhau fod staff yn ymwybodol or hyn sydd wedi ei gynnwys yn 

yr asesiadau risg.  Rydym yn argymell fod angen gweithredu trefn er mwyn sicrhau 

fod staff yn ymwybodol or hyn sydd yn ddisgwyliedig ohonynt er mwyn sicrhau 

diogelwch plant trwy’r adeg.  

Mae asesiadau risg yn cael eu cyflawni ac mae’r amgylchedd yn saff. 

 

3.2 Pa mor dda mae'r arweinwyr yn sicrhau addasrwydd yr amgylchedd? 

Mae arweinwyr yn sicrhau fod unrhyw fannau chwarae tu fewn a thu allan yn 

ddiogel, ac mae digon o le a chyfleusterau i ddiwallu anghenion y plant.  

Mae’r adeilad wedi ei gynllunio ac ei adeiladu ar gyfer darparu gwasanaeth gofal i 

blant.  Mae’r ystafelloedd chwarae i gyd gyda ardaloedd chwarae tu allan eu hunain, 

sydd yn caniatáu i blant symud yn rhwydd rhwng y gwahanol ardaloedd.  Mae 

adnoddau angenrheidiol eraill, megis toiledau, ystafelloedd cysgu a chyfleusterau 

newid clwt i gyd wedi eu lleoli yn hwylus ac yn cefnogi’r staff i gyflawni eu rôl.  Yn 

ddiweddar bu i reolwyr gyflwyno ardal ychwanegol ar gyfer gofalu a chynnig 

profiadau ychwanegol i’r plant hynaf.  Bellach mae’r plant hŷn yn cael chwarae a 

dysgu yn y ‘stryd’. Gwelsom fod yr ardal yma wedi ei addurno yn lliwgar a 

chroesawgar gydag ardaloedd chwarae gwahanol ar gael.  Mwynhaodd y plant 

chwarae rôl yn y gongl tŷ bach, a chware gyda’r tywod a dŵr oedd ar gael.  Roedd yr 



 
  Tudalen 9  

ardaloedd chwarae yn addas ar gyfer oedrannau’r plant oedd yn derbyn gofal 

ynddynt ac roeddent yn annog plant i archwilio eu hamgylchedd a dilyn eu diddordeb 

heb amharu ar eraill o’u cwmpas.  Gwelsom y babis yn mwynhau profiadau peintio 

tra roedd eraill yn derbyn cefnogaeth i chwarae gyda’r adnoddau oedd ar gael 

iddynt.  Cawsom hwy hefyd gyfle i chwarae gyda tywod ac i folchi ‘doliau’ yn y bath.  

Mae arweinwyr yn sicrhau fod pob plentyn yn derbyn gofal mewn amgylchedd sydd 

yn gefnogol, gyfforddus ac ysgogol.  Maent yn rhoi blaenoriaeth i ddefnyddio 

mannau chwarae tu allan ac mae’r ardaloedd hyn yn cael eu defnyddio yn rheolaidd 

gan bob oedran.  

 

3.3 Pa mor dda mae arweinwyr yn sicrhau ansawdd yr adnoddau a’r offer? 

Mae arweinwyr yn sicrhau fod gan y plant fynediad at ddodrefn, offer, teganau a 

deunyddiau sy’n briodol ac yn addas i’w hanghenion.  

Gwelsom fod gan y plant fynediad tuag at adnoddau o answadd ac ystod eang 

ohonynt i gynnig profiadau gwahanol.  Mae digon ohonynt ar gael i sicrhau fod y 

plant i gyd yn cael eu diddanu.  Mae’r ardaloedd chwarae gwahanol gyda 

cymysgedd o wybodaeth briodol er mwyn galluogi plant i ddatblygu eu chwarae.  

Mae’r offer tu allan yn cynorthwyo plant i fod yn fywiog, gwelsom hwy yn mwyhau 

dringo, neidio, rhedeg, a rasio a’r y beics a cheir oedd ar gael iddynt.  Mae’r 

adnoddau yn cael ei rhannu rhwng yr holl ystafelloedd gan greu amrywiaeth i’r plant 

ac ennyn eu didordeb mewn profiadau newydd. 

Mae arweinwyr yn sicrhau fod gan y plant dewis ac amrywiaeth o adnoddau da.  
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4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth  

 
Crynodeb 

Mae arweinwyr yn ymdrechu i gyfleu eu gweledigaeth ar gyfer y gwsanaeth.  Mae’r 

ymholidadau anghenrheidiol wedi eu cwblhau ar gyfer staff ond nid ydynt yn 

gweithredu system glir ar cyfer cynig cefnogaeth un i un.  Mae rhieni yn hapus gyda’r 

gwasnaeth.  

 

Ein canfyddiadau 

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth? 

Mae arweninwyr ar gael yn rheoliadd er mwyn cynig cefnogaeth dyddiol ond nid 

ydynt bob amser yn sicrhau eu bod yn cyfathrebu eu gwelediagaeth ar gyfer y 

gwasanaeth yn glir i staff.  

Gwelsom drwy’r datganiad o ddiben a’r polisiau fod arweinwyr gyda bwriad clir ar 

gyfer y gwasanaeth, ond gwelsom fod staff angen cymorth ac arweiniad pellach er 

mwyn sicrhau eu bod yn llawn deall eu dyletswyddau.  Megis, yr angen i nodi 

cyrhaeddiad plant ac defnyddio y wybodaeth yma ar gyfer cullunio tuag at brofidau 

dysgu pellach plant, ac yr angen i sicrhau fod dogfennau pwysig ac angenrheidiol yn 

cael eu cwblhau’n llawn. Derbynwyd gwybodaeth gan staff fod adegau pryd nad 

ydynt yn teimlo fod arweinwyr yn herio ymarfer gwael ac eu bod yn ei ffeindio hi’n 

anodd i gael yr amser i gwblhau’r gwaith a ddisgwylir ohonynt. Mae angen sicrhau 

fod y tîm yn gweithio yn effeithiol gyda ei gilydd ac mae angen ysgogi staff i weithio 

gyda ei gilydd er lles a diogelch plant.  

Mae gan y rheolwyr ddealltwriaeth o arferion gorau ond nid yw staff bob amser yn 

cwblhau yr holl dyletswyddau angenrheidiol.  

 

4.2 Pa mor effeithiol yw'r gwaith o hunan-arfarnu a chynllunio ar gyfer 

gwella? 

Mae’r rheolwyr yn casglu a defnyddio tystiolaeth uniongyrchol gan ddefnyddwyr y 

gwsanaeth ar gyfer cynllunio a datblygu’r gwasanaeth i’r dyfodol ar.  

Gwelsom dystiolaeth helaeth fod rheolwyr yn casglu data am brofiadau defnyddwyr y 

gwasanaeth yn flynyddol a pryd mae plant yn gadael y gwasanaeth.  Roedd yr 

holiaduron a welwyd i gyd yn bositif, gyda camoliaeth gan y rhieni.  Mae’r wybodaeth 

a gasglwyd yn cael ei gwyflwyno mewn adroddiad sydd ar gael i staff a rhieni mewn 

man cyhoeddus ger y fynedfa.  Mae rheolwyr hefyd yn adrodd ar yr hyn mae staff 

wedi ei ddweud a gwelsom fod rhai newidiadau wedi digwydd i’r amseroedd bwyta o 

ganlyniad.  Roedd staff hefyd wedi adrodd eu bod eisiau profiad o weithio mewn 
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gwahanol ystafelloedd, rhannodd bob aelod o staff a siaradwyd gyda ni eu bod nhw 

wedi cael profiad o weithio mewn ystafelloedd gwahanol.  Er hyn, nid ydyw bob 

argymhelliad a wnaethpwyd yn yr arolwg flaenorol Arolygaeth Gofal Cymru wedi eu 

cyfarfod. Er enghraifft, nodwyd yn yr adroddiad cynt ein bod wedi derbyn cadranhad 

gan y rheolwr ei bod yn adolygu’r dull o fonitro a recordio datblygiad plentyn, ond yn 

ystod yr arolwg hon nid oedd tystiolaeth fod hyn yn digwydd.   Yn yr un modd, nid 

oedd proses glir a chadarn yn cael ei weithredu ar gyfer cynnig arolygaeith un i un i 

bob aelod o staff i roi y cyfle iddynt drafod eu hanghenion unigol.  

Mae cryfderau a meysydd i’w gwella yn cael eu nodi ond nid yw rheolwyr bob amser 

yn gweithredu ar yr hyn sydd yn angenrheidiol.  

 

4.3   Pa mor effeithiol mae ymarferwyr, staff ac adnoddau eraill yn cael eu 

rheoli? 

Mae rheolwyr yn dilyn proses recriwtio gadarn ac meant yn sicrhau fod y staff yn 

gymwysiedig a phrofiadol.  

Drwy siarad gyda staff a drwy edrych ar yr wybodaeth oedd wedi ei gasglu ar eu 

ffeiliau, roedd yn amlwg fod staff gyda’r cymhwysterau cyfredol ac roedd nifer 

ohonynt wedi bod yn gyflodedig gan y gwasanaeth ers nifer o flynyddoedd.  Roedd 

gan y rheolwyr system ar gyfer sicrhau bod staff yn cael y cyfle i fynychu cyrsiau 

angenrheidiol, megis cymorth cyntaf, ac roedd gan pob aelod o staff tystygrif datgelu 

a diogelu gyfredol.  Mae staff yn cael y cyfle i fynychu dau ddiwrnod llawn o 

hyfforddiant mewn swydd ac mae’r gwasanaeth yn cau ar y dyddiau hyn.  Rhannodd 

y rheolwr eu bod yn ddiweddar wedi cynhyrchu rhestr or pynciau hynny roedd yn 

teimlo y byddai o fudd i staff dderbyn hyfforddiant pellach arnynt er mwyn eu 

cynorthwyo i gynnig profiadau gwahanol i blant.   Gwelsom dystiolaeth fod staff wedi 

mynychu hyfforddiant yn ddiweddar er mwyn cynorthwyo plant pan yn chwarae tu 

allan.   Mae strwythyr pendant o ran staffio, gyda arweinwyr ym mhob ystafell a 

system gweithiwr allweddol.  Roedd staff yn gyfarwydd gyda’r plant yr oeddent yn 

gyfrifol amdanynt. 

Mae gan reolwyr system i sicrhau fod gwiriadau o addasrwydd staff yn cael eu 

cwblhau yn amserol.  Mae cynllun hyfforddi mewn lle ac rolau a dyletswyddau staff 

wedi eu diffinio.  

 

4.4   Pa mor effeithiol yw partneriaethau? 

Mae staff yn ymgeisio i weithio yn agos gyda rhieni ac yn eu croesawy i’r 

gwasanaeth. 

Siaradom gyda rhieni yn ystod yr arolwg ac derbynwyd adborth gefnogol.  Clywsom 

gamoliaeth bostif ganddynt, ac roeddent yn hapus gyda’r gofal mae eu plant yn ei 
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dderbyn.  Mae rhieni yn cael ei gwahodd i nosweithiau rhieni sydd yn cael eu cynnal  

ddwy waith y flwyddyn ac meant hefyd yn derbyn taflen wybodaeth dyddiol.  Mae 

llyfrau trysor yn cael eu cwblhau ym mhob ystafell ar gyfer pob plentyn, ac mae rhain 

yn cynnwys lluniau o’r plant yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau gwahanol 

yn ogystal â casgliad helaeth o’r gwaith mae’r plant wedi ei cwblhau.  Gwelsom yn yr 

adroddiad hunan arfarnu fod rhai rheini wedi nodi y byddent yn hoffi derbyn mwy o 

wybodaeth unigol ar gyfer eu plant, ond ni welsom dystiolaeth fod hyn wedi ei 

weithredu eto. 

Mae’r gwasanaeth yn cynnal nifer o weithgareddau ar gyfer codi arian tuag at brynu 

offer newydd. Clyswom fod noswaith gwneud canwyllau wedi bod yn ddiweddar, ac 

mae staff wedi cynnig nifer o syniadau ar gyfer y dyfodol, un esiampl ydyw fod rhai 

aleodau or staff am wneud y ‘zip wire’. 

Mae’r gwasanaeth yn darparu gwybodaeth berthnasol ar gyfer y rhieni ac meant yn 

rhannu llwyddianau’r plant gyda hwy yn rheolaidd.  
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5. Gwelliannau sydd eu hangen ac argymhellion yn dilyn yr 

arolygiad hwn 

 

5.1 Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd gan arolygiadau blaenorol 

dim 

5.2 Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd gan yr arolygiad hwn 

Bu i ni hysbysu y person cyfrifol nad oeddynt yn cydymffurfio gyda y rheoliadau  
canlynol rheolidau gofal dydd a gwarchod plant (Cymru) 2010: 

Rheoliad 26: Ni does cofnod ysgrifienndig gynhwysfawr ym mhob achos pryd mae 
meddyginaieth wedi ei roi i blentyn.  

Rheoliad 29:  Nid oes tystiolaeth fod staff yn derbyn arolygaeth briodol un i un.  

Rheoliad 30: Nid oedd rhiant wedi arwyddo pob cofnod o ddamweiniau. 

Nid ydym wedi cyheoddi rhybudd o ddiffyg cydymffurfio ar yr achlysur hwn gan na 
welwyd tystiolaeth ar y dydd ei fod yn dylanwadu ar les y plant.  Rhaid mynd i'r afael 
â’r materion hyn. 

 

5.3 Argymhellion ar gyfer gwella 

 Sicrhau nad ydyw cwblhau tasgau glanhau yn cymryd blaenoriaeth dros 
dreulio amser gyda’r plant yn ystod amser cinio; 

 cyflwyno ‘helpwr y dydd’; 

 cynnal tasgau ffocws gyda nifer llai o blant yn rheolaidd yn ystod y dydd; 

 dilyn cynnydd plant a defnyddio y wybodaeth ar gyfer cynllunio y camau 
nesaf; 

 datblygu sut y gall y thema gael ei gynnwys yn y gweithgareddau sydd 
ar gael i’r plant; 

 rhannu asesiadau risg gyda staff; 

 cynorthwyo staff i fod yn gyfarwydd gyda’r hyn sydd wedi ei nodi ym 
mholisiau a gweithdrefnau y gwasaneth fel ei bod yn cwblhau eu rôl yn 
gyflawn a 

 cynnwys mwy o wybodaeth unigryw i blentyn yn eu taflenni gwybodaeth 
dyddiol. 
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn  

 

Roed hon yn arolwg llawn a gafwyd ei chynal yn unol a’n rhestr arolygu arferol.  Bu i 
un arolygydd ymweld a’r lleoliad ar y 24 Ionawr 2018 rhwng 09:30 – 15:30 ac hefyd 
ar y 26 Ionawr 08:30 – 13:00, gan fwydo yn ôl i’r person â gofal dros y ffôn ar y 29 
Ionawr 2018. 

Bu i  ni: 

 edrych ar esiampl o ddogfenau a pholisiau; 

 edrych ar ymarfer, sgwrisio gyda rhieni, plant a staff; 

 edrych ar yr offer oedd ar gael i’r plant; 

 edrych ar yr amgylchedd, ac  

 arswyli ar brofiadau plant yn chware ar gofal roeddent yn ei dderbyn.  

 

 

 

 

 

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn yr ydym yn ei wneud ar ein gwefan 
www.aggcc.org.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cssiw.org.uk/


 
  Tudalen 2  

7. Ynglŷn â'r gwasanaeth  

Y math o ofal a ddarperir 
 
 

Gofal Dydd Llawn  

Unigolyn Cyfrifol 
 
 

Gwenllian Lansdown-Davies 
Leanne Marsh.  

Person â Gofal 
 
 
 

Delyth Owen  

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 
 
 

60 

Ystod oedran y plant 
 
 

12 wythnos – 4 oedd  

Oriau agor 
 
 

07:30yb – 06:00yh 

Prif iaith y gwasanaeth 
 
 

Cymraeg  

Dyddiad arolygiad blaenorol 
AGGCC 
 
 

7 Chwefror 2016 

Dyddiadau’r ymweliad arolygu hwn 
 
 

24 Ionawr 2018 & 26 Ionawr 2018 

Ydy hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg?  
 
 

Na 

Ydy'r gwasanaeth hwn yn darparu 
cynnig gweithredol Y Gymraeg? 
 

Ydyw yn llawn. 
 

Gwybodaeth ychwanegol: 

 
 

 


